Guds rike är nu hos er
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Luk 10:1-9 Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er
Guds rike är en fullkomligt plats/tillstånd då Gud helt och fullt regerar. Satan finns inte i
detta rike. Han står helt utanför. I Guds rike är allt fullkomligt och allt och alla är i Gud och
Gud är i allt och alla.
Vi som lever i dag lever i ett spänningsfält mellan två världar, vad bibeln kallar ”Världen” och
”Guds rike”. Vi lever i ”Församlingens tidsålder”. Det vi ser här på jorden är endast en
försmak av Guds rike, som kommer att nå sin fullhet först i himlen (1 Joh 3:2). I detta fält
som vi lever får vi också uppleva motgångar som hör denna världen till.
Tiden mellan tiderna - Församlingens tid

Guds rike är redan nu men ännu inte
Men när Jesus på korset uttalar orden: ”Det är fullbordat”, är inte fallet så? Besegrades inte
döden på Golgata? Jo, Guds rike är redan nu – men ännu inte.
När Jesus dog besegrades döden (2 Tim 1:10), och ondskan fråntogs all makt. Ändå är
världen vi lever i på många sätt influerad av det onda. Först vid Jesu återkomst, när tiden här
på jorden får ett slut, kommer den slutliga segerdagen.
(1 Kor 15:23–26)
Jesus visade tecken på Guds rike
Jesus demonstrerade riket genom att bota människor och till och med uppväcka döda.
Matt 9:35 Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i
synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
Men sanningen är att också dessa människor dog nån gång senare i livet. Jesu vän Lasarus,
som uppväcktes från de döda, dog även han när han blev äldre. Guds rike hade och har
fortsättningsvis ännu inte nått sin fullhet.

Likväl var det som Jesus gjorde, tecken på Guds rike. Även idag får vi uppleva en försmak av
vad som komma skall. Liksom solens strålar når oss här på jorden, får vi ta del av ”strålar”
från evigheten.
Likadant är det med Guds rike, man erfar hans tydliga närvaro redan här, det som vi
kommer att få ta del av i fullhet i himlen en dag.
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap
begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”
(1 Kor 13:12)
Jesus bad att Guds rike skulle komma på jorden. När lärjungarna frågade Jesus hur de skulle
be och bad honom: lär oss att be, så gav han dem och alla troende i alla tider denna bön:
Så skall ni be: Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din
vilja på jorden så som i himlen.
Denna bön har den kristna kyrkan över hela världen bett i 2000år. Och idag får vi också tacka
Gud att Guds rike är ibland oss genom den helige Andes närvaro. Jesus sa. När två eller tre
samlas i mitt namn så är jag mitt ibland dem
Jesus har kommit för att göra slut på djävulens gärningar
1 Joh 3:8 Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.
När människan föll i synd så var inte längre skapelsen fullkomlig. Och alla vi människor, vare
sig man är troende eller inte, drabbas ibland av svårigheter och sjukdomar, och ibland så blir
utgången av våra böner på ett annat sätt än vi önskar. Vi förstår inte alltid men vi ka inte
heller försöka att förstå, vi får lämna allt till Honom. Men vi kan alltid vara trygga att Gud
ändå är den som ytterst har kontroll och att en dag så kommer allt lidande, alla sjukdomar
vara borta. När Guds rike kommer i sin fullhet.
Men faktum kvarstår att Jesus kom för att bära våra synder, för att befria oss från synd och
att Han också kom för att bära våra sjukdomar och hela oss. Likaväl som Jesus frälser idag så
kan han och har makt och vill hela den som är sjuk till sin kropp idag, både själsligt och fysiskt
Jes 53: 4-5
Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han
tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

Guds rike består inte i ord utan av kraft. (1 Kor 4:20)
och i 2 Mos 15:26 läser vi: Jag är Herren din läkare

De sätt på vilka Gud helar är många
·
·
·
·

Genom naturliga läkande egenskaper som Gud lagt ner i den mänskliga kroppen
Genom läkare…läkarens skicklighet, kunskap i att ställa diagnoser, upptäckten och
ordinering av mediciner är en gåva från Gud
Genom användning av andens gåvor
Genom bön och tro

Två av dessa är öppna för förnuft och vetenskap, de andra två är övernaturliga. Gud är
fortfarande den som helar-genom de sätt Han väljer att använda.
Jesus känner medlidande
Matt 14:14
När Jesus så folkskaran ”förbarmade” han sig över dem…och botade de sjuka bland dem.
Jesus kände medlidande med människorna. Jesus känner också medlidande med dig om du
plågas utav sjukdom. Han vill också bota din sjuka kropp. Han har idag att göra din sjuka
kropp frisk.
Trons betydelse
Vi ska nu se på några fler exempel på när Jesus helade människor
Mark 2:1-12 Lame mannen som sänktes ner genom taket. Jesus såg deras tro och sade till
den lame: Mitt barn, dina synder är förlåtna. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Vi detta
tillfälle står det inget om den lames tro, utan här var det hans vänners tro som Jesus
uppmärksammade, som virade ner honom genom taket.
Matt 9:20-22 Kvinnan med blödningar. Din tro har frälst dig (Jesu ord till den ”blödande”
kvinnan som hade sträckt sig efter honom (manteln)
Sjukdom kan bero på så många olika saker. I grund och botten så har den sitt ursprung i
syndafallet och beror alltså på att vi lever i en fallen ofullkomlig värld.
Sjukdom kan vara genetisk, ärftligt, miljöbetingat, livsstil betingat, psykosocialt betingat.
Sjukdom kan också bero på att jag bär på synd som håller mig fången och också påverkar
min kropp. Detta känner också bibeln till och i Jak 5:16 talas det om betydelsen av att
bekänna sin synd: Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir
botade
Guds rike är nu här och han vill bota din sjuka kropp. Han vill hela dig. Det finns inget som är
omöjligt för Gud, som inte han kan göra.

Tillämpning
·
·
·

Hur lever och agerar vi i det spänningsfält vi lever i mellan denna värld och Guds rike?
Vad kan gå snett om vi inte förstår att vi lever i detta spänningsfält?
Vad tror du det gör för skillnad om du varje dag ber att Guds rike ska komma och ser
dig själv som bönesvaret på det Gud vill göra i Borlänge?

